بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلة والسلم على من ل نبي بعده
وبعد,
إخواننا الفاضل
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم والجميع وأن يعجل لنا وللمة بما هو أهل له
من النصر والتمكين.
كثرت وتسارعت علينا في الفترة الخيرة الحداث واختلطت علينا الحزان بالفراح
نسأله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا به وتوكلنا عليه ورجاءنا فيه.
سأحاول أن أبدأ رسالتي هذه من المواضيع الهم ثم الهم ,فأقول مستعينا بالله.
 -1العراق :استلم الخ خالد الحبيب العمل من عبد الله خان كما أبلغناكم سابقا وبدأ عبد
الله اتصالته وعلى إثره وصلنا الخ جعفر العراقي )من أصحاب زبيدة وابن الشيخ(
مرسل من طرف أخينا أبي مصعب الزرقاوي ,وقد التقيت به أنا دون الخ عبد الله حيث
كان عبد الله بعيدا و ظروف الحركة عنده غير مواتية والخ جعفر مدته محدودة جدا.
وكنت حريصا جدا أن أسمع منه بنفسي.
بداية فالخ يقرؤكم السلم شخصيا وعن أبي مصعب ومن حولهم من مجاهدين .وقدوم
الخ كان لمرين أحدهما طلبنا له معرفة الواقع هناك وعليه يترتب عمل الخ عبد الله
وترتيبنا ,والثاني أمر كلفه به الخ مصعب )رسالة(
) (1واقع الحال هناك :كنت أتمنى أن يكتب الخ بيده عن الواقع هناك حتى تكونوا في
الصورة أكثر  ...فلعلي أنقل لكم شيئا من ذلك فأقول:
)أ( أنه بفضل الله  % 90من العمال الجهادية التي تتم هناك من ترتيب الخ مصعب
والمجموعات التي انضمت إليه برغم كثرة السماء و ...
)ب( أن أكثر المجموعات المجاهدة هناك قد انضمت إلى أبي مصعب وببيعة شرعية على
الجهاد وأن أعداد هذه المجموعات في تزايد – .وقد عددت معه أثناء الجلسة عدد أفراد
المجموعات ما تجاوز اللف عدا النصار من الدول الخرى .وهذه الرقام ليست للحصر
وهي من فترة اربعة أشهر قبل
)ج( أن هذه المجموعات تسيطر سيطرة كاملة على الفلوجة وسامراء و هبرز وبعقوبة
وأجزاء كبيرة من الرمادي .وأن ضباط الجيش والشرطة في الفلوجة مثل قام بتعيينهم
المجاهدون بأنفسهم وأن دورياتهم يكون معها مجاهدون في النهار أما في الليل فيلزم
كل أفراد الشرطة بلزوم مكاتبهم ومعسكراتهم بينما يسيطر الشباب على المدينة.
)ح( أن كل العمليات الكبرى وأغلب العمليات الصغيرة من ضرب مكتب ال  UNوعمليات
الحلة )اليطاليين( إلى عمليات البصرة )الزوارق( إلى غير ذلك كلها بفضل الله من ترتيب
الخ مصعب والمجموعات المرتبطة به.
)ه( أما بالنسبة للنصار من دول الجوار فلله الحمد الطرق متيسرة من سوريا والسعودية
والكويت والردن وأعداد الوافدين كبيرة إلى درجة أن الخوة بدأوا يوقفون تدفقهم أو
يدربوا من أمكن ويرجعونهم إلى بلدانهم .وعلى سبيل المثال يقول الخ جعفر وصل قبل
قدومه إلينا بيومين ما عدده  100أخ من السعودية دفعة واحدة.
)و( بالنسبة للسلحة والذخيرة :فيقول الخ جعفر أنه أكثر من  % 80من أسلحة وذخائر
الجيش العراقي وقعت في أيدي الخوة بفضل الله ومع ذلك فهم في تنافس شديد مع
المريكان لشراء الموجود في السوق من المتفجرات والسلحة ,وأنهم ليوجد عندهم أي
نقص في السلحة والذخائر بل أن أكثر الشباب معهم أسلحة أمريكية إضافة إلى
السلحة العراقية.
)ر( سألت الخ عن العمليات التي تمت على الشيعة فأخبرني أنها من ترتيبهم كلها تقريبا
سواء قتل باقر الحكيم إلى هجمات كربلء والنجف واغتيال كاظمي معاون وزير الدفاع
وكم كبير آخر على مستوى المحافظات ,ويقول أن مبررهم في ذلك هو استغلل الشيعة
لفترة غياب الحكومة التي حصلت فقام فيلق البدر بالنزول إلى بغداد وقام بالسيطرة
على مساجد السنة كما قاموا باعتقال خطباء ومشايخ أهل السنة والعتداءات على
أعراض ونساء إضافة إلى أنهم كانوا هم نواة الشرطة والجيش الذي عزمت ملل الكفر
على تشكيله إضافة إلى حالة الرعب التي كان يعيشها أهل السنة من الشيعة ,فرأوا

لزاما عليهم كبح جماحهم وضرب الخ أمثلة كثيرة جدا على تجاوزات الشيعة ومحاولة
ركوبهم الموجة
و يعقب أيضا أن الوضاع قد تغيرت كثيرا وبدأ الشيعة يحسبون للمجاهدين حسابهم.
)ح( سألت الخ عن عدم تصدر قيادة عراقية في الواجهة إلى الن حتى ل يتم عزل
المجاهدين بأنهم أجانب أو تحركهم أيد من الخارج إو ما إلى ذلك .فأبلغني أنهم منتبهون
لذلك جدا .وسبب عدم تصدر أحد من العراقيين هو عدم وجود إخوة قدامى أو مجربين
وأن كل المجاهدين هم من الصغار أو الجدد على العمل .ومع ذلك فإن الخ مصعب قام
بترتيب قيادة عراقية تدير العمل بالكامل سواء القيادة العامة أو على مستوى ترتيب
المحافظات ومعاونيهم وقد شرع في هذا المر من فترة وهم تقريبا يديرون أكثر العمال
وهو ل يظهر )مصعب( إل قليل )في الناحية العملية( اما الناحية العلمية فانتم اعلم
)ط( بخصوص التمويل فيبدوا أن المور مستورة إلى حد ما عندهم خصوصا أن السلحة
والذخيرة متوفرة ومع ذلك يحرص الخ مصعب أن يمول العمل داخليا من خلل العمليات
)الغنائم( وللعلم فإنهم إلى الن لم يستعملوا السرى في التمويل المفاداة وغيرها ,رغم
شدة العروض فمثل عندما خطف ضابط ال  CIAاليهودي الصل الذي قطع مصعب رأسه
–أثناء المفاوضات عرض عليهم المريكان شيك مفتوح -إل أن الخوة أصروا على مبادلته
ببعض إخوانهم السرى من مجاهدي العراق.
ومع ذلك فمعلوم لديكم أن صرفيات الجهاد ضخمة وليس لها حد كما تعلمون .فيقول الخ
أنه سأل مصعب مرة عن المئة ألف دولر كما تبقى عندكم فأخبره أنها إذا أكملت الثلث
أيام فهذا جيد.
)ي( أما عن الجماعات الموجودة هناك كأنصار السلم )أنصار السنة( فيبدوا أن عملهم
محدود جدا .ثم إنهم غير راغبين في العمل في مناطقهم )كردستان( وعليه فقد انسحب
كثير من أفرادهم وانضموا لمصعب رغبة في العمل.وعلى راسهم مجموعة الخ شعيب
الكردي الذي كان على ارتباط مع الشيخ ابي حفص رحمه الله ومع ذلك فإن الخ
ابومصعب متعاون معهم فيما يطلبون.
و أما الحزب السلمي فموقفهم معروف لديكم إل أن بعض أفرادهم بدؤوا بعض
العمليات الصغيرة وغير معروف هل هي بأوامر قياداتهم حتى ل ينسحب البساط من
تحتهم أو أنها مجموعات تعمل مستقلة.
)ك( أما قدامى المجاهدين فنسأل الله الثبات فأكثرهم قلبوا للحداث ظهر المجن .فبين
من يرى هذا الجهاد فتنة وبين من يرى تأخيره عن هذا الوقت.
)ل( واما الجيش السلمي فهو متشكل من إخوة عراقيين غير معروفين بمعنى أنهم لم
يكونوا في ساحات الجهاد المعروفة ولكنهم إخوة طيبين وبينهم وبين أبي مصعب تعاون
جيد.
وبخصوص رسالة أخينا مصعب فإنه أرسل الخ جعفر ليعرض عليكم البيعة وقد فوض
الخ جعفر في ذلك .والخ مصعب ينتظر جوابكم حتى يعلن ذلك.
فأخبرته بالتي:
 -1أن موضوع البيعة فأنا أعتبره إن شاء الله قد تم .أما موضوع العلن فنتشاور فيه مع
المشايخ ثم نرد عليك بعدها .وكان يسأل أيضا عن بعض المور المتعلقة بقتال المرتدين
خصوصا وأن الخ قد جهز تجهيزات كبيرة في بعض دول الجوار مثل الردن وسوريا
ولبنان – من نقل وتخزين أسلحة إلى تدريب أعداد كبيرة وإرجاعها إلى بلدانها تحسبا
لنهيارات وتغيرات قد تحدث في المنطقة عند خروج المريكان بعون الله فأجبته بأنه
حسب فهمي فإن الشيخ ما كان يعارض قتال المرتدين ولكن يعتبره مرحلة متقدمة وأن
المرحلة الن هي مرحلة قتال الكفر الكبر )المريكان( وأنه هو مفتاح الصراع عندنا .وأن
قتال المرتدين ل مفر منه وأن ما يقوم به مصعب هو عين الصواب )أي ضرب المريكان
في العراق وكل من عاونهم من المرتدين( .وفي نفس الوقت استغلل ساحة العراق
للتجهيز لدول الجوار من التدريب والترتيب .وأخبرته بأن هذا كلمي ورأيي وأنني سأرسل
لهم إن شاء الله كلم الدكتور أو الشيخ في أقرب فرصة.
أرسلنا للدكتور بما وصلنا من طرف أبي مصعب وصورة الحال هناك .فرد بالنقاط التالية:
) (1أن يتوكل أخونا مصعب على الله ويعلن ما تقدم به على أن ل يكون باسم فلن
وإنما باسم تجمع المجاهدين في العراق.
) (2أما عن المرتدين فرد تقريبا بنفس ما قلته للخ.

) (3يرى عدم فتح جبهة مع الشيعة الن.
فبالتشاور مع بعض الخوة حولي كحمزة ربيع وعبد الرحمن المغربي رأينا أن النقطة )أ(
لن تكون واقعية إذ أن الخ ليست له الكلمة فعليا إل على من هم في جماعته ثم إنه لو
فعل ذلك )العلن باسم المجاهدين في العراق( فإنه سيفتح ثغرة في هذه المبادرة بأن
تقوم بعض المجموعات في الساحة بالتبرؤ من هذه المبادرة وبالتالي تضعف المبادرة
إعلميا ول تأخذ صداها الطبيعي والمطلوب .والنقطة الثالثة )ت( فيها توجيه في قضية
حساسة جدا وآراء الدكتور ستكون ملزمة للخوة هناك إذا تمت البيعة فخفت أن يصطدم
القرار مع الواقع هناك عند الخوة خصوصا أن القرار بني على ما نقلته أنا من سماعي
للخ – فأرجأت إبلغ الخوة بهذا المر -وطلبت منهم تقريرا مفصل حتى أرسله للدكتور أو
لكم فتبنوا قراركم على التقرير الذي سيصلكم من الخوة فيكون أقرب للصواب إن شاء
الله ول نوقع الخوة في حرج من أول قرار من طرفنا.
أرسلت للخ مصعب الجواب وتجدوه في الرسالة المرفقة رقم 1
فرد أبو مصعب بأنه سعيد جدا بالجواب وسيعلن ذلك في خلل  48ساعة بأنهم فرع
الصل وأبناء الوالد –الرسالة 2
وبينما كنا ننتظر العلن جاءت رسالة من الخ مصعب يقول فيها أنهم يريدون انضماما
كامل بأن تنضم جماعتهم بالكامل ويلغون السم ويتبنون العمليات باسم القاعدة وتحت
كتيبة أو كتائب كذا– )الرسالة مفقودة(.
رددنا عليهم بأنه عين ما نريد –رسالة رقم 3
ثم حصل أن وصلتني رسالة من الخ الوسيط بأن الخ عبد الخالق يبحث عني
فاستبشرت كثيرا وحمدت الله أن أتاح هذه الفرصة حتى نطلعكم على هذا الموضوع
لتبثوا فيه.
وكان الخ مصعب قد طلب مني في آخر رسالة شفوية بأن يكون هناك إعلن من طرفنا
بتبني هذه المبادرة ويتضمن نصحا للخرين )في العراق و الشام ( باللتفاف حول هذه
المبادرة ودعمها وكانوا يتمنون أن يكون هذا العلن من طرفكم شخصيا.
طبعا الخوة هناك ليسوا على علم بما تستغرقه مراسلتنا معكم .وعليه فأنا سأرد عليه
بأن يتوكل على الله وأحول طلبهم على أبي فاطمة ليقوم بما يراه مناسب والله أعلم.
هذا اجتهادي والله أعلم بالصواب.
بقي أن نقدم بين يديكم مجموعة من النصائح:
قضية ذهاب أخينا عبد الله خان
 (1أنتم أعلم بشخصية عبد الله خان– فهل سيرسل كتابع لبي مصعب أو أميرا عليه
أو سيعمل مستقل؟!!فإذا كانت الولى فليس من السهل أن يقاد عبد الله والثانية
غيرمناسبة والثالثة غير صحيحة
 (2أن كثيرا من الخوة هنا كان يرفض تحرك عبد الله إلى هناك خوفا من حدوث
بعض المشاكل هناك بسبب طريقة عبد الله في التعامل .ومنهم على سبيل
المثال عبد الرحمن المهاجر أو حمزة ربيع أو خالد الحبيب أو أبو الحسن
المصري.
 (3تحديد مهمة ودور عبد الله خان ووضع ضوابط له وخطة واضحة لذهابه ويكون
هذا التوجيه من طرفكم وهو أمر مهم جدا مع مثل هذه القضية الحساسة
خصوصا أنه سيكون بعيدا عنا وعنكم ول تخفى عليكم مشاكل التصالت في هذه
الوقات.
أقول هذا الكلم والله يشهد أنه ليس في قلبي على أخي شيء وإني والله أعتقد أنه
أفضل مني وإنه لم يحدث بيني وبينه إل كل خير –ولكن النصح لدين الله واجب .فإننا
إن لم نستطع أن نمد إخواننا هناك فل أقل من أن ل نؤخرهم وهذا ما تعلمناه منكم.
وعليه فأنا اشير عليكم إن رأيتم بالتي
)أ(نرى أن يرسل عبد الله خان هناك كمستشار لبي مصعب وليس كنائب أو مسئول عن
العمل العسكري .وأن يكلف بمحاولة الربط مع باقي المجموعات ومحاولة ضمها لهذا
الكيان .إضافة إلى مسئولية تزويدكم بتقارير عن الوضاع هناك .والله أعلم.
)ب( أرى أن يوجه الخ مصعب بالتركيز على استيعاب أكبر عدد ممكن من شباب المة
وإقحامهم في هذه المعركة .وتعينوه أنتم في ذلك بتحريض الشباب في رسائلكم.

)ج( أن يحرض الخ على سحب أكبر قدر ممكن من السلحة والمتفجرات الموجودة في
الساحة.
)د( يدعم هذا التجمع ماديا وبمبالغ كبيرة لتمكين الخوة هناك من إنجاز النقطتين
السابقتين للوصول للهدف الساس.
)ه( كما نرى أن يرسل أحد الخوة من أصحاب التجربة في العمل الخاص كعبد الرحمن
المهاجر أو حمزة ربيع أو كلهما هناك لينقلوا إدارة العمل الخارجي إلى العراق لسباب
كثيرة نختصرها في التي:
) (1صعوبة تحقيق هذا المر في باكستان الن بعد الجراءات المنية التي تتخذها الحكومة
ضدنا والتي اشتدت في الونة الخرة حتى صار مجرد استئجار بيت أو جلب أخ من
الخارج أو سفره أو تحريك أخ من مكان إلى آخر أو إجراء اتصال يستهلك مجهود مادي
وذهني وأمني ربما يعادل مجهود إنجاز عملية كاملة في وقت سابق أو من منطقة
أخرى.وربما لو أجرينا مراجعة بسيطة للفترة الماضية وقارنا النتائج بالمجهود والخسائر
فلربما يتاكد هذا الرأي
) (2توفر العناصر البشرية في العراق وتنوعها.
) (3سهولة وصول الفراد إلى العراق بسبب كثرة طرق التهريب منها وإليها على عكس
باكستان حاليا.
) (4ساحة العراق مشتعلة مما يمكن من تدريب وتمييز العناصر في الميدان تمهيدا
لستعمالها.
) (5توفر المكانات الفنية والمعدات هناك مما يمكن من إجراء التجارب عمليا .وبالتالي
تطوير العمل والداء.
هذا ما يحظرني الن في قضية العراق والله من وراء القصد.
فنرجو منكم أن تسعفونا بردود شافية وسريعة عما ورد فيها من استفهامات كما نتمنى
أن تتكرموا برسالة مكتوبة منكم للخ مصعب وإخوانه هناك.
) (2أفغانستان :الوضع ولله الحمد في تحسن شديد ومستوى العمليات في تزايد ولله
الحمد ولعلكم تسمعون بعض الخبار وإن كان ما يعلن عنه أقل بكثير من الحقيقة.
أما العمل الخاص فآخره العملية التي تمت على مركز  FBIفي كابل )مكتبهم هو مضافة
عزام( ونفذ العملية أخ تركستاني وترتيب العملية من طرف عبد الله خان بالكامل.
وهناك مجموعة من العمليات الخرى لعل الله ييسرها.
أما عن العمل الجبهوي فحدث ول حرج.
وللعلم فإن أغلب الشباب في الداخل.
وأصبح ترتيب مسؤوليات القطاعات كالتالي :المسئول العام الحبيب ويساعده حمزة
الغامدي ,أبو المنذر الندلسي على بكتيكا وأبو دجانة السوري على خوست وأبو الحسن
المصري زابل وقندهار )في الداخل( وأبو عبيدة في كونر وأبو الليث )بعد انضمامه للخوة
وأخذ بيعة منه لكم بالعمل تحت إمرتكم في أفغانستان وباكستان واعتذر عن باقي البيعة
بسبب البيعة التي عليه لجماعته( فتم توليه جلل آباد.
) (3وزيرستان :توسعت دائرة عمليات الجيش لتنتقل من قبائل وزير إلى قبائل محسود
بعد تصعيد طاهر جان العمل ضدهم وما زالت الدائرة تتسع رغم كثرة القتلى في الجيش.
وللعلم كانت البداية )التصعيد( من طاهر مع عدم موافقة المجاهدين من القبائل )وزير
ومحسود( ولكن بدخول الجيش لهذه المناطق وقصف البيوت وقطع الطرق وجد
المجاهدون أنفسهم في المعركة.
طبعا أثر هذا الوضع كثيرا على الخوة وخصوصا العوائل التي أصبحت عبئا هناك على
الخوة .ونحن نحاول الن أن نبحث لهم عن مناطق بديلة والله المستعان.
وللعلم فإن المشاكل التي كنت قد أخبرتكم عنها سابقا قد تقلصت إلى حد كبير خصوصا
بعد تولي خالد الحبيب فسد الباب على من كانوا يتحججون بعدم تفاهمهم مع عبد الله
خان وكذلك انضمام أبو الليث ولم يبقى إل الخ الجوفي هداه الله حيث أبدى رغبته في
التعاون مع الجماعة فأبلغت الخوة بأنه ل يسعه إل ان يسلم جميع الموال والغراض
التي في حوزته ويرجع إلى الجماعة كأي أخ من إخوانه .فجدد الخير البيعة مكتوبة
وبشهود أربعة من إخواننا واعتذر عن تسليم الغراض بدعوى أنها خاصة )طبعا هذه

الجراءات الخيرة قام بها خالد الحبيب وباجتهاده حتى يحسم الموضوع مع الخ( .وللعلم
فأنا ل أعتبر قضيته كبيرة ولكن حرصت أن تكونوا في الصورة.
) (4باكستان :ألمحت لكم فيما سبق أن الوضاع المنية في باكستان تزداد شدة مما أدى
إلى اعتقال كثير من الخوة في الفترة الماضية كالخ ضياء الفلسطيني وأبو أحمد اليمني
وآلفا إبراهيم حيث مسك الثلثة في بيت واحد في لهور .ثم تم اقتحام مكتب الوثائق
ومسك فيه هيثم وطارق الباكستاني )المدرب( و  2إخوة من جنوب إفريقيا وأخ باكستاني
آخر .وكاد حمزة ربيع أن يكون معهم لول القدر ولم يفصله عن هذه المشكلة إل دقائق
معدودة .وقبلهم مسك طلحة كراتشي وبعدهم مسك الخ مصعب البلوشي –بل قبلهم.
وآخر الخوة مسك شريف وعكاشة في كويتا ورواة الحادث يروون خيانة من مل جليل
)الخارجية( واتهمه بذلك ضابط جليل )الحزب( –والضابط ثقة إن شاء الله -وكذلك الخوة
الذين كانوا في كويتا .والن المل جليل يخضع لتحقيق من الطلبة – والمر على ما سمعت
هو أقرب إلى الحقيقة ونسأل الله الثبات.
) (5إيران :الوضاع هناك لم تتغير كثيرا .وقد وصلت من هناك بعض السر التي بدون
عائل كأسرة شاكر وبنت أبي خباب وزوجة فتحي رحمه الله الولى .وحكوا بعض الخبار
عمن بقوا هناك وبأن الهالي جمعوا مع ذويهم ,وعن تعديات من المن اليراني على
بعض الخوات بالضرب بالعصا الكهربائية عندما كانوا في زيارة لزواجهم بعد أن اكتشف
رجال المن وجود بعض الهواتف المحمولة أو الكمبيوترات مهربة مع الخوات لداخل
السجن.
ومن الخبار التي وصلت أنهم يدفعوا الن رواتب للسر الموجودة هناك وقدرها  175دولر
شهريا.
لم يحدث من طرفنا أي اتصال باليرانيين وإنما وصلتنا رسالة من طرف أبي مصعب
البلوشي فك الله أسره وذلك قبل يوم من مسكه يبلغنا بأن وسيطا ما اتصل به وأبلغه
رغبة الحكومة هناك التصال بنا لتتفاوض في بعض القضايا علوة على المساجين والتي
من أهمها العراق وموقفنا مما يقوم به مصعب الزرقاوي من استهداف الماكن
المقدسة -عندهم .-والرسالة مرفقة باسم )من مصعب البلوشي(.
أرى أنه بعد بيعة أبي مصعب وانضمام جماعته ستجتهد إيران في التصال بكم ولو لزم
المر فك أحد الخوة من عندهم والله أعلم.
) (6قدرت :لقد تأثر عمل أخينا ربيع تأثرا شديدا بعد الحداث الخيرة لمجموعته حيث
مسك أكثر أفراده هنا وفي الخارج حيث وقعت في أيديهم بعض الوثائق الهامة عن عمله
حيث كان قد جمعها في مكتب هيثم تمهيدا للنتقال بها إلى أماكن آمنة فحدث ما حدث.
والن الخ في مكان آمن والعمل عنده شبه متوقف على أن تتيسر المور أو توافقوا على
نقل العمل إلى العراق.
متفرقات:
الحلبي انتقل عندنا ومنه رسائل لكم في ملف باسم )عائلية(عبد الرحمن المغربي تم زواجه بحمد الله بالنسبة لزوجة لخالد فقد تشاورت مع الشيخ سعيد وهو يقترح عليكم بنت أبي فاطمةالخيرة وأظن أنه مستعد لو جاءت رسالة من طرفكم .علما بأن أرملة عبد الهادي )أبو
تراب الردني( قد تزوجت بالخ أسامة الحموي.كما يوجد ايضا بنتي محمد صلح وهما
ايضا تحت مسئولية ابي فاطمة
الدكتور رزق بنتا قبل ثلثة أشهر.الموال :الرصيد عندنا الن يقارب  700.000سبعمائة ألف دولر وهناك وعود من بعضالمحسنين في هذا الشهر )رمضان( نسأل الله التيسير.
 كنتم قد طلبتم سابقا من الطلبة أن يعينوا شخصا وأنتم تزكونه برسالة منكم لبعضالمحسنين حتى يساعدونهم وقد أبلغناهم بذلك وعينوا الخ ضياء الرحمن مدني – والي
لوكر سابقا تعرفونه جيدا  -وهم في انتظار رسالة منكم وهم يلحون في ذلك فنرجوا أن
تعجلوا بذلك خصوصا أنهم في حالة مادية صعبة.

 مرفق رسالة من الجماعة السلفية للدعوة والجهاد بالجزائر يستنصحونكم فيها فإنرأيتم أن تكتبوا لهم شيئا من طرفكم لعل الله ينفع بهم وينفعهم بها.
وللعلم فإن الكثيرين يحبون أن يسمعوا توجيهاتكم مباشرة
ختاما نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير ما يجمع عليه أولياءه في الدنيا والخرة
والسلم
ابنكم الصغير وكيل خان
 4رمضان المبارك
استدراك:
 الدكتور أمين يقرؤكم السلم وأخبر أن له اتصال بالخطيب فإذا كنتم تريدون منهشيئا.
 نسيت أن أبلغكم أننا في الفترة الماضية وتحديدا قبل استشهاد أخينا أبي هاجرحققنا معه اتصال مباشر .وبينما كنا نرتب أخ يتحرك إليه حتى يستلم منه بعض
التقارير الهامة لديه أستشهد رحمه الله ومن وقتها لم نتمكن من التصال بالبقية.
وقد وصلنا أخ من المارات )فلسطيني( يعرف باسم عبد الله المارتي أخبرني
أنكم تعرفونه جيدا حيث كنتم قد أرسلتموه في عمل ضد السرائيليين في الردن
–والخ يقرؤكم السلم والخ له ارتباط جيد ببعض الخوة في الجزيرة وقد أرجعته
مرة أخرى إلى المارات ووصل بالسلمة ولعله يستطيع أن يربطنا بمن تبقى من
إخوان أبي هاجر.
 تصل أحيانا بعض الموال باسمكم شخصيا فل أدري ماذا تأمرون ,هل نرسلها لكمأو نضعها عند الحلبي أو نكتفي بإبلغكم –وللعلم فموجود الن مبلغ  20.000ريال
عشرون ألف ريال .ويوجد مبلغ آخر وصل في كراتشي تحت نفس البند ولم
يصلني بعد.
 أعداء الله الن في العراق يحظرون لعمليات كبيرة على الفلوجة –نسأل الله أنيخزيهم -فيا حبذا لو تكرمتم بكلمة ترفعون بها همم الشباب هناك وتدعون فيها
المسلمين في بلد الرافدين والشام بالنضمام لخوانهم ويمكن أن تستغلوا هذه
الكلمة كذلك لمباركة انضمام إخواننا في جماعة التوحيد إلى القاعدة والثناء ولو
قليل على أخينا أبي مصعب فهذا بإذن الله يقوى مكانته إن شاء الله وفي هذا قوة
للسلم وجمعا لكلمة المجاهدين إن شاء الله.
 لو رأيتم أن تأذنوا للخ أحمد أو أحد من طرفه ليلتقي بنا نعرفه على القل بأخ أوأخين جدد )غير محروقين وغير منهمكين معنا في الشغل( حتى تستفيدوا منهم
في المراسلة حيث أن الخطين الحاليين )صالح أو حسان( ليسا آمنين بسبب
شدة الطلب عليهم.
كما يمكن أن نستغل اللقاء في تعليم الخ بعض وسائل التشفير الجيدة الخاصة
بنا وكذلك لحل المشاكل الفنية للتصوير.
ختاما نسأله سبحانه أن يحفظكم بحفظه وأن ينفع بنا وبكم وأن يوفقنا لما فيه
خيري الدنيا والخرة
والسلم

